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SISTEMAS ACADÊMICOS 

Você sempre precisará do número de matrícula e de uma  senha para acessar 
todos os sistemas do IFRO 

Para isso siga a sequência:

1 – Garanta que você está com o número correto da sua matrícula. 
Este número será colocado como nome de usuário

Se tiver esquecido use o seguinte link para se lembrar do número de sua matrícula
https://suap.ifro.edu.br/comum/consultar_matricula/
https://suap.ifro.edu.br/comum/consultar_matricula/
2 – Crie ou troque sua senha de acesso aos sistemas caso tenha esquecido

https://suap.ifro.edu.br/comum/solicitar_trocar_senha/

https://suap.ifro.edu.br/comum/consultar_matricula/
https://suap.ifro.edu.br/comum/consultar_matricula/
https://suap.ifro.edu.br/comum/solicitar_trocar_senha/






SISTEMAS ACADÊMICOS

Com o número de matrícula e a senha criada você poderá ter acesso 
aos seguintes sistemas:

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem  e Moodle Mobile

https://virtual.ifro.edu.br/saomiguel

O AVA é para ser usado em computador enquanto o Moodle Mobile é o mesmo 
sistema para ser usado no celular. É o ambiente em que você encontra as 
disciplinas e seus conteúdos, local para entrega de trabalhos e atividades 
remotas quando for o caso.











SISTEMAS ACADÊMICOS

Com o número de matrícula e a senha criada você poderá ter acesso 
aos seguintes sistemas:

SUAP e IFRO Mobile

https://suap.ifro.edu.br/

O SUAP é o sistema administrativo acadêmico enquanto o IFRO Mobile é o seu 
correspondente para celular. Neles você pode ver suas notas, acompanhar suas 
presenças, justificar faltas ou fazer requerimentos para a secretaria, entre 
muitas outras coisas.
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Acesso no
Moodle Mobile
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Moodle Mobile



Atenção ao configurar o Moodle Mobile

Ao configurar o Moodle Mobile, sempre coloque o /saomiguel no 
endereço para acessar o servidor do nosso campus como 
mostrado abaixo:

https://virtual.ifro.edu.br/saomiguel

Sem o /saomiguel você só conseguirá acessar o campus de Porto 
Velho e não acessa nossas disciplinas.

https://virtual.ifro.edu.br/saomiguel
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